Navne og telefonnumre m.m.
Skolens kontor: 6375 2233
Skolens hjemmeside:
www.abildgaardskolen.odense.dk
Skolens email:
Abildgaardskolen.buf@odense.dk
ForældreIntra:
si.abildgaardskolen.odense.dk/fi/
ForældreIntra på mobilen
si.abildgaardskolen.odense.dk/m/fi/
Se mere på dette link: http://skoleintra.blogspot.dk/2014/06/letadgang-til-mobilintra.html
Indskolingsleder:
Charlotte Rieck
Mailadresse: Cri@Odense.dk
Klasselærere i 18/19
0.A: Helle Wissendorff Larsen, Sarah Mørup, og Lea Lee Torp
0.B: Annette Dyrhøj, Karina Hvid og Sarah Mørup
1.A: Vibeke Kjær, Lisa Schøsler Hansen og Lars Bogaard
1.B: Alice Kiehn og HanneBach Tonnesen
2.C: Camilla A. Buthler og Marianne P. Lykke
3.A: Pernille Jensen og Lars Buchardt
3.B: Irene Hansen og Line Hammer
3.C: Mette Just Christensen og Søren A. Jensen
August 2019

Kære forældre og elever
Med denne folder vil vi ganske kort præsentere indskolingen,
der rummer 0. - 3. klassetrin.
Vi vil orientere jer om vores traditioner, vaner og rutiner. Men
også hvilke forventninger og ønsker vi har til samarbejdet med
jer forældre og jeres barn/børn samt fortælle, hvad I kan forvente af os.
Vi vil gøre vores bedste for at leve op til jeres tillid og ser frem til
et godt og frugtbart samarbejde, til gavn for jeres barns udvikling og læring.
Velkommen i indskolingen på Abildgårdskolen.
Vi glæder os til samarbejdet.
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Kort om indskolingen
Der går ca. 160 elever i indskolingen.
Alle elever går i skole hver dag fra kl.
8.00 - 14.45.

Trivselsuge
Elevernes trivsel er vigtigt for os på Abildgårdskolen. Vi har en social udviklingsplan, og der arbejdes med trivsel hele året. I starten
af hvert skoleår har vi en emneuge, der omhandler trivslen.
Det kan være f.eks. samarbejde, tolerance/respekt, selvværd, ansvarlighed.

Der er 31 voksne - 1 indskolingsleder,
22 lærere og 7 pædagoger - til at
varetage arbejdet med elevernes
læring og trivsel.
Folderen med værdigrundlaget fås
ved henvendelse til skolens kontor
eller kan ses/hentes på skolens hjemmeside (se bagsiden)
Vi forventer:

Forventninger til eleverne
•
•
•
•
•
•

At jeres barn møder til tiden, dvs. kl. 8 - HVER DAG.
At jeres barn møder frisk og udhvilet.
At jeres barn medbringer pennalhus med blyanter, viskelæder og farver.
At jeres barn overholder skolens regler.
At jeres barn deltager aktivt i alle skolens fag og
aktiviteter.
At jeres barn viser voksne og kammerater respekt.
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Frikvartersordning
Elever er i princippet ude i alle frikvarterer. I delskole C er der dog
mulighed for, at to elever fra hver klasse kan sidde inde i delskolen
og tegne eller spille spil i den store pause. Det er lærerne/
pædagogerne i klassen der afgør, hvem der må være inde.
Der bliver også åbnet for at spille stikbold i gymnastiksalene. Der
er en plan for, hvilke klasser der må spille hvornår.
Fastelavn
Vi markerer fastelavn med udklædning og tøndeslagning. Klasserne dekorerer selv fastelavnstønderne.
Velkommen til 0. klasse
På den første skoledag efter sommerferien byder vi de nye 0. klasser særligt velkommen. Det foregår ved, at 0. klasserne, én efter
én kommer på scenen, får udleveret flag, og alle eleverne i delskole C klapper. Forældrene til 0. klasserne deltager også i samlingen.
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Traditioner i indskolingen

Værd at vide om indskolingen

I C-skolen ønsker vi, at styrke sammenholdet og fastholde de ting,
vi synes hjælper os med det. Derfor har vi disse traditioner:

I indskolingen arbejder vi på gradvist at gøre eleverne mere selvstændige. Vi stiller høje krav til dem og har også høje forventninger.
Det betyder ikke, at I som forældre bliver mindre betydningsfulde
- tværtimod! Det er afgørende vigtigt for jeres barn, at I følger
med i jeres barns udvikling, læring og trivsel.
Vi vil løbende orientere jer, og I vil hurtigt blive kontaktet, hvis
der er ting, der bekymrer os.
Vi anvender kun elektronisk kommunikation, så derfor er det vigtigt, at I mindst to gange om ugen tjekker ForældreIntra, og at vi
på skolen har et eller flere telefonnumre til jer.
I løbet af et skoleår holdes der forældremøder samt to skole-hjem
samtaler.

Samlinger
Hver morgen kl. 8.00 - 8.15 har vi fællessamling med fællessange,
optræden, fejring af fødselsdage, meddelelser osv. Samlingerne
foregår i fællesrummet, og eleverne sidder på gulvet samlet, klassevis.
Samlingerne er en vigtig del af elevernes undervisning. Forældre
er velkomne til at deltage i samlingen
Højtider
Vi fejrer både jul, Ramadan og påske i delskolen. Vi mener det er
vigtigt, at børnene får viden om forskellige højtider. Vi pynter op i
delskolen og i klasserne og synger sange. Der gives fri i begrænset
omfang ved fejring af Eid.

På bagsiden er der ”adresser” til ForældreIntra samt link til ForældreIntra på mobilen.
Husk, at give besked når/hvis I skifter telefonnumre!

Forårsfesten
En fest for elever, forældre og søskende med boder, mad, drikke
og underholdning.
5. kl. er ansvarlig for penge/bank; 6. kl. er ansvarlig for mad/café).

Test i indskolingen
Det er et lovkrav, at alle børn sprogvurderes i 0. klasse. Resultatet
giver os et øjebliksbillede af den enkelte elevs sproglige kompetencer.
Sprogvurderingen står ikke alene, men er et led i en helhedsbetragtning som skal sikre, at den enkelte elev får den bedste støtte
i sin sprogudvikling.
Skolen følger planen for nationale test. Derudover benytter vi os
af de frivillige nationale test, så eleverne vænner sig til at bruge
dem.
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Faglig og social udvikling
Vi ønsker, at alle elever bliver så dygtige de kan. Derfor er det vigtigt for os både at arbejde med elevernes faglige og sociale kompetencer. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de elementer i skoledagen, som er specielle på Abildgårdskolen.
Dansk som andet sprog
Vi har et stort fokus på at udvikle elevernes sproglige kompetencer. Derfor bruger både lærere og pædagoger meget tid på, at arbejde med sprog i alle fag.
Læsning
I delskole C har vi allerede fra 0. klasse fokus på læsning og bogstavindlæring. Alle klasser er på skolebiblioteket én time hver
anden uge. Det er ikke kun i dansk, der er fokus på læsning. Faglig
læsning er en
vigtig del af alle fag. Flere klasser har
læsebånd, hvor eleverne sidder og læser individuelt.

Bevægelse i undervisningen
Eleverne skal være i bevægelse i omtrent
45 minutter om dagen. Nogle elever skal
måske bare være med i kort tid, og derefter have lov til at løse opgaver, men hovedparten af eleverne vil få meget ud af at
bevæge sig i undervisningen. Bevægelse
vil i alle fag bidrage til gladere, samt mere undervisningsmodtagelige børn.
Aktivitetstimer
I indskolingen har vi tre lektioner med aktivitetstimer om ugen.
Timerne bliver brugt til mange forskellige formål. Bl.a. til at flette
de faglige fag sammen, og lave nogle tværfaglige forløb, arbejde
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med de sociale kompetencer, og tage på ture ud af huset.
Hele årgangen har timerne parallellagt. Dermed er der mulighed for, at arbejde på tværs af årgangen.
Engelsk
På Abildgårdskolen har eleverne engelsk allerede fra 0. klasse. I de små klasser handler det mest om spil, rim, remser,
sange og emner som f.eks mig selv, min familie, kroppen, farver, tal, dyr osv.
Idræt
Idrætsfaget er tillagt to ugentlige lektioner. Det er vigtigt, at
eleverne medbringer idrætstøj, idrætssko og håndklæde.
Der klædes om til idrætstøj, og der bades efter timerne.
Skolen har separate badekabiner, og der er forhæng i baderummet.
Kristendomskundskab
Kristendom er et ikke-forkyndende prøvefag, som giver viden
om forskellige religioner og deres betydning for menneskers
sociale og kulturelle udvikling.
Svømning
Tilbydes særskilt for Abildgårdskolens elever på 0. og 2. årgang. Fokus er på tilvænning til vand igennem leg og øvelser.
Der er livredder/svømmelærer samt to lærere tilstede.
Motorik
0. klasse tilbydes motorikundervisning af vores motorikvejleder. Målet er at spotte motoriske vanskeligheder, så tidligt
som muligt, og generelt træne elevernes motorik. En god motorik har positiv indflydelse på elevernes faglige udvikling.
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